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Grote halve-fond (geen nationaals) : 

Aanvulling voor de twee interprovinciale wedstrijden! 
 

 Maakt deel uit van het verbond/samenspel   AWC (Interprovinciale Gueret) 

 en volgt het vluchtprogramma ingediend door deze laatste. 

 Hoofdlokaal is ?     Stamboeknummer ? 

 

Onze vereniging : 

o richt geen lokale dubbeling in op de vluchten ingericht door het verbond/samenspel (*) 

o richt een lokale dubbeling in op de vluchten ingericht door het verbond/samenspel (*) 

 

Onze vereniging neemt deel aan volgende dubbelingen : 

Interprovinciaal = Hoofdwedstrijd! (?€) 

Brabantse Unie (0,25€) 

Provinciaal (0,25€) 

Lokaal 

Rangschikker: Eigen Beheer  
(naam en eventueel lidnummer) 
 
Aangerekende kosten per ingekorfde duif : 0,25€  

Deelnemingszone van de  lokale dubbeling indien uw vereniging deel uit maakt van een verbond   :  

OF 

 In kilometers (gelieve het/de basiscoördina(a)t(en) voor de berekening te vermelden)  

20 km = 504929,4 – 041651,8 + deelgemeenten in de andere PE’s! 

OF 

 Met deelgemeenten 

Opgelet !!! 

Geef bij deelgemeenten alleen de naam op van de deelgemeenten die de omtrek van de deelnemingszone 

afbakenen. 

postcode naam van de deelgemeente                  postcode  naam van de deelgemeente 

 

Zie onderaan!  …………………………………………………              ………….              ……………………………………………… 

……………            …………………………………………………              ………….              ……………………………………………… 

……………            …………………………………………………              ………….              ……………………………………………… 

……………            …………………………………………………              ………….              ……………………………………………… 

……………            …………………………………………………              ………….              ……………………………………………… 
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……………            …………………………………………………              ………….              ……………………………………………… 

……………            …………………………………………………              ………….              ……………………………………………… 

Naam van de vervoerder per wedvlucht : 

Jan Lathouwers komt steeds de duiven ophalen voor de Brabantse Unie! 

Portduiven toegelaten? : 
(of er al dan niet portduiven worden toegelaten – cfr. sportreglement van de betrokken PE)  
 
JA - NEEN 
(schrappen wat niet past) 

 

 

 

Grote halve-fond (geen nationaals) : 
 

 Maakt deel uit van het verbond/samenspel   DH (Vierzon interprovinciaal) 

 en volgt het vluchtprogramma ingediend door deze laatste. 

 Hoofdlokaal is ?   Stamboeknummer  ? 

 

Onze vereniging : 

o richt geen lokale dubbeling in op de vluchten ingericht door het verbond/samenspel (*) 

o richt een lokale dubbeling in op de vluchten ingericht door het verbond/samenspel (*) 

 

Onze vereniging neemt deel aan volgende dubbelingen : 

Interprovinciaal = Hoofdwedstrijd! (?€) 

Brabantse Unie (0,25€) 

Provinciaal (0,25€) 

Lokaal  
 
Rangschikker: Eigen beheer  
(naam en eventueel lidnummer) 
 
Aangerekende kosten per ingekorfde duif : 0,25€  

Deelnemingszone van de  lokale dubbeling indien uw vereniging deel uit maakt van een verbond   :  

OF 

In kilometers (gelieve het/de basiscoördina(a)t(en) voor de berekening te vermelden)  

 

20 km = 504929,4 – 041651,8 + deelgemeenten in de andere PE’s! 
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OF 

 Met deelgemeenten 

Opgelet !!! 

Geef bij deelgemeenten alleen de naam op van de deelgemeenten die de omtrek van de deelnemingszone 

afbakenen. 

postcode naam van de deelgemeente                  postcode  naam van de deelgemeente 

 

Zie onderaan!  …………………………………………………              ………….              ……………………………………………… 

……………            …………………………………………………              ………….              ……………………………………………… 

……………            …………………………………………………              ………….              ……………………………………………… 

……………            …………………………………………………              ………….              ……………………………………………… 

……………            …………………………………………………              ………….              ……………………………………………… 

……………            …………………………………………………              ………….              ……………………………………………… 

……………            …………………………………………………              ………….              ……………………………………………… 

Naam van de vervoerder per wedvlucht : 

Jan Lathouwers komt steeds de duiven ophalen voor de Brabantse Unie! 

Portduiven toegelaten? : 
(of er al dan niet portduiven worden toegelaten – cfr. sportreglement van de betrokken PE)  
 
JA - NEEN 
(schrappen wat niet past) 
 
 
 
Algemene deelnemingszone in de omringende provincies voor de GHF nationaal en provinciaal (20 km straal): 
PE Oost-Vlaanderen: 
Buggenhout 9255, Lebbeke 9280, Baardegem 9310, Meldert 9310, Moorsel 9310, Erembodegem 9320, Welle 9473, 
Denderleeuw 9470, Iddergem 9472, Okegem 9400, Ninove 9400, Meerbeke 9402, Neigem 9403, Denderwindeke 
9400& Lieferinge 9400. 
 
PE Waals-Brabant: 
Bierghes 1430, Saintes 1480, Tubize 1480, Clabecq 1480, Braine le Château 1440, Wauthier Braine 1440, Braine 
l’Alleud 1420, Waterloo 1410, La Hulpe 1310, Genval 1332 & Rosières 1331. 
 
Algemene deelnemingszone in de omringende provincies voor de Fond & Grote Fond (25 km straal): 
 
PE Antwerpen: 
Mechelen 2800, Hombeek 2811, Leest 2811, Breendonk 2870, Liezele 2870, Lippelo 2890 & Sint-Amands 2890. 
 
PE Oost-Vlaanderen: 
Idem als de GHF + Nieuwenhove 9506, Waarbeke 9506, Zandbergen 9506 + de volgende overaanpalende 
deelgemeenten in navolging van het interprovinciaal akkoord tussen de beide PE’s! 
Baasrode 9200, Dendermonde 9200, Denderbelle 9280, Wieze 9280, Herdersem 9310, Nieuwerkerke 9320, Haaltert 
9450, Denderhoutem 9450, Pollare 9401, Appelterre-Eichem 9400 & Outer 9406. 
 
PE Waals-Brabant: 

============

St.Amands is overaanpalend

n
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Idem als de GHF + Wavre 1300 

 




